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  2007 –2001دراسة تحليلية لوضعية الصادرات الصينية خالل عامّي 
 
 

  ∗بن عطااهللا عائشة 
  الجزائر - جامعة األغواط 

 
  

امّي           :  ملخص ى بحث وضعية الصادرات الصينية خالل ع ذه الدراسة، عل ذ  2007 –2001سنعمل من خالل ه  انضمام ، أي من
ة، وصوًال الستخالص خصائص      الصين لمنظمة التجارة العالمية حتى بداية أزمة ال رهن العقاري داخل الواليات المتحدة األمريكي

  .الصادرات الصينية التي بلورت فيما بعد أداء القطاع أثناء األزمة المالية العالمية
  
  .على الصادرات، هيكل الصادرات، أسواق الصادرات، الصين االعتمادمعدل :  الكلمات المفتاح 
  
 

ى  يالثمرت أآثر من ث:  تمهيد اح ن سنة عل الم الخارجي، و      انفت ى الع ة الصينية عل ا الدول ارًا   انتهاجه دًا   اقتصاديا مس جدي
ى أن               الم، وتشير التوقعات إل وى إقتصاد في الع اني أق ل ث ًا تمث مّكنها من بلوغ أعلى المراتب اإلقتصادية، فالصين حالي

اه  وى عالميًا خالل الفترة القادمة، و لّعل أبرز ما يشداألق االقتصادتخطي هذا الرقم ليصبح  بإمكانهالصيني  االقتصاد  انتب
الم دون    تثناء العالم لهذا التطور المذهل حجم الصادرات الصينية التي باتت تغزو أسواق الع ك    اس ى ذل اءًا عل ا ، وبن  إرتأين

ة التجارة   انضمتحيث  2001أن ندرس وضعية الصادرات الصينية خالل الفترة بين عام  ى    الصين لمنظم ة، حت العالمي
ام   ة خالل ع دة األمريكي ات المتح ة داخل الوالي ة الرهون العقاري ر أزم ة، إث ة الحالي ة العالمي ة المالي ور األزم ة ظه بداي

ا الّتعرف عن آثب       2007 ، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي لمجموعة من البيانات التي يمكن من خالله
  –:الل فترة الدراسة وبعدها، وذلك من خالل المحاور التالية على وضعية الصادرات الصينية خ

  الصينية؛نظرة عامة على أداء التجارة الخارجية . 1

  ؛تحرآات وخصائص الصادرات الصينية. 2

  ؛تحليل هيكل الصادرات الصينية. 3

  .الصينية الصادراتمنشأ وأسواق . 4
  
  الصينية نظرة عاّمة على أداء التجارة الخارجية  .1
ذي   االقتصادي  واالنفتاحشهدت التجارة الخارجية الصينية نموًا آبيرًا، بعد عملية اإلصالح        ه ال ة    انتهجت الصين بداي

، وتعظيم حصة   االقتصادي ، حيث سجلت التجارة الخارجية للصين أرقمًا قياسية ساهمت في بناء النسيج  1978من سنة 
  .الصين في السوق الدولية

  
دير    اقتصاد يتم الّتعرف على مدى مساهمة التجارة في    :  الصيني االقتصادرة الخارجية في مساهمة التجا. 1.1 ا، وتق م

ذا      ة له ارة الخارجي اهمة التج بة مس ادنس دل       االقتص اب مع الي بحس ي اإلجم اتج المحل ي الن ادف ارة   االعتم ى التج عل
  : والذي يمكن وصفة على أنه ،1الخارجية

  
بلد ما على الصادرات والواردات التجارية، آما يعكس درجة إرتباط  اقتصاد اعتمادى معدل يستخدم آمؤشر لقياس مد –

  ؛2العالمي باالقتصادالبلد  اقتصاد
  
  .GDP3التجارة الخارجية للناتج المحلي اإلجمالي حجمنسبة إجمالي  –
   

اد معدل على الصادرات و اعتمادعلى التجارة الخارجية إلى معدل  االعتمادقسم معدل نويمكن أن ي واردات   اعتم ى ال  .عل
واردات في الصين         االعتمادمعدل من خالل تحليل بيانات  ى الصادرات وال اد عل دلي االعتم على التجارة الخارجية ومع

                                                           
∗ aicha_benatallah@yahoo.com 
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امّي   الل ع ادرة ع  2007-2001خ يني  الص وطني الص ب ال اءن المكت د لإلحص ارة    أن، نج ى التج اد عل دل االعتم مع
در   بذلك و  ،2007سنة  %66.20و  2001سنة  %38.47 سجل نسبةالخارجية  و سنوي مق في   ،%5 حوالي ب معدل نم

و سنوي       2007و 2011سنة   %37.00و  %20.09حين سجل معدل االعتماد على الصادرات  دل نم والي بمع ى الت عل
واردات        نفس خالل نقطة مئوية  2قدره  ى ال اد عل دل االعتم رة، ليسجل مع  2001خالل سنة    %39.10و %18.38الفت

دره    ذلك على التوالي و  2007و و سنوي ق ة    3بمعدل نم رة  نقطة مئوي ا  خالل الفت ى       .ذاته اد عل دل االعتم ل مع حيث مث
ر الصادرات النسبة  ة بف        األآب ى التجارة الخارجي اد عل دل االعتم ى ارق من مع ين  اريت  أدن ة و   2و  1وح ب حد  نقطة مئوي

ى ين  أقص ة  6و  5ب ة مئوي نة  نقط دا س دل   2007، ع اوز مع ث تج ى      حي اد عل دل االعتم واردات مع ى ال اد عل االعتم
  .على التوالي  %37.00و  %39.10نقطة مئوية ليسجل  2الصادرات بفارق 

     
ي و      ة ف ارة الخارجي اظم دور التج ى تع ات إل دل  االقتصادتشير البيان ات مع ر من خالل بيان ا يظه ذا م الصيني، وه

ة     االعتمادقارنة بباقي دول العالم، حيث يأخذ معدل على التجارة الخارجية في الصين بالم االعتماد ى التجارة الخارجي عل
نقاط  10 ـ، و زيادة مقدرة ِب1990-1980عامّي الصيني منحًا تصاعديًا، ليسجل زيادة مضاعفة خالل العشر سنوات بين 

  .2000سنة في نوات أخرى ية بعد عشر سئوم
 

ى ي، لصينالميزان التجاري معطيات ا تشير:  الميزان التجاري الصيني .2.1 ائض المحقق خالل        إل ذبا في الف وجود تذب
ل شهر  مليار دوالر في   2.26ِبـ له عجزًا  أول، ليسجل 2007\12 – 2001\01الفترة بين  ليسجل فائضًا   ، 20044 أفري

  .الصينية تإجمالي الصادرانمو معدالت المحققة في ال، وذلك ناتج عن 2007إلى نهاية سنة  خالل الفترة المتبقية
    

ل  :  العالمي االقتصادمساهمة التجارة الخارجية الصينية في  .3.1 م المشارآين الرئيسيين في        تمث ًا أحد أه الصين حالي
وفيرة،      الصيني ال تعد أن تذآر االقتصادبعدما آانت مساهمة التجارة الخارجية في فالسوق الدولية،  بالد ال وارد ال رغم م

تح   مة الصينية في إصالح سياساتها اإلقتصاديةمنذ بداية الحكوانه و إال ى النظام      اقتصادها وف د عل ذي يعتم  االشتراآي ال
  .  الصيني االقتصادوالذي يمثل حاليًا أحد أهم دعائم  ،األجنبي و ، بدأ تصاعد ونمو القطاع الخاص الصيني1970سنة 

  
الي نسبة  وزارة التجارة الصينية، نجد أن    إحصاءات وفق      الي ادرات الصينية  الص  إجم الم    إلجم تحقق  صادرات الع

 نسبة معدل النمو السنوي ل في حين سجل، 2007و 2001عامي نقطة مئوية خالل الفترة بين  0.3 سنوي قدره معدل نمو
الم   إجمالي إلىالواردات الصينية والصادرات  إجمالي رة  خالل  صادرات وواردات الع دل   نفس الفت ة    0.3مع نقطة مئوي

  . واردات العالمإلجمالي الواردات الصينية  إجمالي نسبة فيالمحقق معدل هو نفس الو
  
  تحرآات و خصائص الصادرات الصينية  .2

دل            ات مع الي الصادرات وتحرآ ع إجم ن خالل تتب ات الصادرات الصينية م نقوم برصد تحرآ ادس ى  االعتم عل
  . هامن بيانات تحرآات نطالقااالصادرات، ومن ّثم سنقوم باستخالص خصائص أداء الصادرات 

  
الي الصادرات الصينية     :  إجمالي حجم الصادرات .1.2 غ إجم ار دوالر سنة    1216بل ادة سنوية     2007ملي ل زي ا مث ، م

ة من سنة    % 26 ـمقدرة ِب ة    2000بداي ذا راجع لألسباب التالي ادة تنافسية المنتجات التصديرية الصينية       -أوًال:  ، وه زي
ة  وتّوسع حصتها في ا   اً  لسوق الدولي و            -؛ ثاني ًا في نم ذي لعب دورًا مهم ي في الصين، وال تثمار األجنب امي دور اإلس تن

ه في تالصادرات الصينية، حيث ساهم وبشكل آبير في نقل التقانات والتكنولوجيا الجديدة، إضافة للدور اإليجابي الذي لعب
عملية إصالح نظام  استمرار -؛ ثالثًا اإلستثمار األجنبي تحفيز الصناعات الصينية في ظل المنافسة التي تفرضها شرآات

م    ذي ت اده التجارة الخارجية وال رن التاسع عشر، إضافة          اعتم ذ الق ذ وقت مبكر من اع من مساهمة القطاع الخاص     الرتف
  .  الصيني في مجال التصدير

  
، في  2007سنة  % 66.20 في الصين   على التجارة الخارجية االعتمادبلغ معدل  : على الصادرات االعتمادمعدل  .2.2

دل   اد حين سجل مع ى الصادرات    االعتم ا         %37.00عل ا، آوري ا، بريطاني دول آفرنس ى أن بعض ال ، وتجدر اإلشارة إل
ا   االعتمادوألمانيا يبلغ متوسط معدل  دل نسبة     %30على التجارة الخارجية فيه ذا المع وق ه في بعض دول   % 70، و يف

ى     االقتصادصين تمثل ، إال أن ال5جنوب شرق أسيا ذي يحقق أعل دور        الاألبرز ال د ال ذا المجال، مع تزاي مستويات في ه
ا للتطورات الحاصلة في آل من         . االقتصادي االنفتاحالصيني منذ  االقتصادالذي تلعبه الصادرات في  ومن خالل تتبعن

ادرات      ى الص اد عل دل االعتم ة و مع ارة الخارجي ى التج اد عل دل االعتم يمع ي الص دن، ف ى   أن نج اد عل دل االعتم مع
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اد   و ذلك راجع  ،مع معدل االعتماد على التجارة الخارجية ًامتناغمتصاعدياً و  منحًا يأخذالصادرات  دل االعتم إلى أن مع
ة    2/1يمثل أآثر من نصف في الصين على الصادرات  ى التجارة الخارجي د    وهو ، معدل االعتماد عل ا يع زة  م ة  مي حقيقي

  .ة الصينيةلتجارة الخارجيل
  

ا منتجات    4/1، تم تصنيف ما يقرب من ربع  1987في عام :  خصائص الصادرات الصينية. 3.2 صادرات الصين بأنه
ين مؤشرات   ، حيث ُت%60هذا الرقم ليصل إلى نسبة  ارتفع 2000وفي سنة  ،يرتفع الطلب عليها في جميع أنحاء العالم ب

أن عرض الصادرات الصينية م ز الصادرات ب دول األخرىترآي اقي ال ة بب ة مقارن وع للغاي و ، 6تن ى وه ا يضفي عل م
  . األنشطة التصديرية الصينية سمة التنوع والديناميكية العالية

  
وجي للصادرات الصينية، أي أن الصادرات الصينية تتحّول          تشير االو       وى التكنول د المحت ى تزاي تجاهات الحالية إل

يط   نعة البس لع المص ن الس دريجيًا م ورة   ت ات المتط ن المنتج د م و المزي بيًا، نح نة   .ة نس ي منتصف س كلت  1980فف ش
ة ومنتجات         % 90المنتجات األولية والمواد المصنعة نسبة  وارد األولي ًا في الم ل أساس ي تتمث من الصادرات الصينية الت
ام   ول ع ا منخفضة، وبحل ى   انخفض 2002ذات تكنولوجي رقم ليصل إل ذا ال نة   ،%50ه س الس ي نف توف بة  ارتفع نس

اه ، ما يمثل جليًا %30إلى % 5صادرات الصين من المنتجات ذات التكنولوجيا الفائقة من نسبة أقل من  الصين نحو    اتج
  .إضفاء العنصر التكنولوجي في منتجاتها التصديرية

  
  تحليل هيكل الصادرات الصينية  .3

ا والمنتجات الكهر .1.3 ة التكنولوجي و صادرات المنتجات فائق ةنم ات :  وميكانيكي ًا لبيان وطني الصيني مكتب الوفق ال
اءل نوي   إلحص و الس ط النم جل متوس الي ، س امّي   إلجم الل ع ة خ واردات التجاري ادرات وال بة 2007–1979للص  نس

، آما وصلت نسبة إجمالي الصادرات %18.1حيث بلغ المتوسط السنوي لنمو الصادرات التجارية وحده نسبة  ،17.4%
ال ة  الصادراتي الصينية إلجم نة % 8.8العالمي و   ،7 2007س ث سرعة نم ن حي اني م ز الث ذلك المرآ ل الصين ب لتحت

الي الصادرات الصينية نسبة         .الصادرات ى إجم ، 1980سنة  % 49.7آما بلغ إجمالي صادرات المنتجات الصناعية إل
ة     .نقطة مئوية 45.2زيادة قدرها محققة  2007سنة % 94.9ليرتفع بعد ذلك إلى نسبة  أما صادرات المنتجات الميكانيكي

ا   ،2007 سنة % 57.6، لتحقق نسبة   1980من إجمالي الصادرات الصينية سنة   % 7.8والكهربائية، فقد مثلت نسبة  أم
بة   ى نس ة فوصلت إل ة العالي ات ذات التكنولوجي الي الصادرات الصينية خالل نفس  % 28.6صادرات المنتج ن إجم م

  .السنة
  

د      ،مستمرة على وتيرة ارتفاعلي الصادرات الصينية إجماحافظ حيث       مثلت المنتجات الصناعية نسبة آخذة في التزاي
ذآر أن المنتجات الصناعية مثلت وبشكل مباشر نسبة         من الصادرات   % 90من إجمالي المنتجات الصينية، وجدير بال

ا    الصادرات ، في حين شهدت    2001الصينية مع بداية سنة   ة والمنتجات    الصناعية من المنتج ة والميكانيكي ت الكهربائي
ن        يمن م ز المه ذلك المرآ ل ب ادرات، لتحت الي الص ن إجم دة م بة متزاي ا نس ة التكنولوجي ادراتفائق ام   .الص ًا للنظ ووفق

لع  د أنHarmonized System )HS( 8المتناسق لتوصيف الس ة  ، نج رآات الكهروميكانيكي ات الش صادرات منتج
ة ا ا وشرآات المنتجات فائق تلتكنولوجي بة  احتل ر % 54.5نس الي صادرات أآب ن إجم ال  200م ي مج ة ف رآة عامل ش

التي و  ،حيث مثلت العمود األول من مختلف أنواع الشرآات السيما شرآات المعلومات اإللكترونية، التصدير في الصين
  . لها األسبقية في ترتيب الشرآات المصدرة تآان
  

ى وتوزعت        الي الآ 2007خالل سنة    ديرية في الصين  عشر منتجات تص    أول ل   : ت دات نق ، نسيج،  %47آالت ومع
  .منتجات أخرى% 25و% 2، معادن ووقود %3، مواد غذائية %5، منتجات آيميائية %18مطاط ومنتجات معدنية 

  
ديل سياسات    2007منذ سنة :  تراجع نسب التجارة التجهيزية .2.3 ا لتع التجارة   ، آثفت وزارة التجارة الصينية جهوده
ادة    جهيزية، فوفقًا إلحصاءات ذات الوزارةالت ة إلع ة العمال ، نلحظ تعرض معدل الضريبة على المنتجات التصديرية آثيف

ترقية التجارة التجهيزية، حيث أن هذه السياسات تسهم في تحسين و تطوير   اتجاهالتقييم، لكن مع عدم إمكانية التغيير في 
ة، وتحسين مستوى      الهيكل الصناعي، وتساعد في ال ار حد من نسبة التجارة التجهيزي . المستقل للشرآات الصينية    االبتك

ام  ذ ع ي  2002فمن تثمار األجنب احققت شرآات اإلس ة  اختراق ارة التجهيزي ي مجال التصدير، حيث مثلت التج ًرا ف آبي
ة الصينية، في حين أظهرت النس        % 50مباشرة نسبة تجاوزت  الي الصادرات التجاري ة  من إجم اه بة الكلي نخفض   اتج م

ًا  الصينية   للمنتجات الصناعية  التنافسية   أظهرت آما تدريجيًا لنسب التجارة التجهيزية،  اري للتجارة    وفق للتصنيف المعي
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امّي   )SITC(الدولية  اً  2006 –2001خالل الفترة الممتدة بين ع دل  ، مسجلة متواصالً  ارتفاع  0.2050و  0.0959 مع
  .، على خالف باقي المنتجات األخرىتواليعلى ال 2006و  2001سنة 

  
ي دورًا   :  تزايد حصة صادرات شرآات اإلستثمار األجنبي والشرآات الخاصة .3.3 تثمار األجنب شهد نشاط شرآات اإلس

د مثلت تجارة الشرآات الخاصة         متناميًا، حيث أصبحت تتمتع بموقع مهيمن و قوة مؤثرة في هيكل التجارة الصينية، فق
ة  نصف التجا ال   2006في سنة    .لصين لرة الخارجي ال شرآات   شكل إجم تثمار ي أعم ي  االس في مجال التصدير     األجنب
ذلك فائضها التجاري نسبة        االستثماراتمن إجمالي % 58.9نسبة  واالستيراد غ ب من  % 51.4األجنبية في الصين، ليبل

ر   % 62.5سبة شرآات اإلستثمار األجنبي ن احتلتآما . إجمالي الفائض التجاري الصيني  200من إجمالي صادرات أآب
نة    ال التصدير س ي المج ة ف رآة عامل ت   ،2005ش ين مثل ي ح ة  حصة ف ة للدول رآات المملوآ اقي  ،%28.5الش ا ب أم

   .%9 حصتها فكانتالشرآات 
   

امّي  بيانات التغيرات الحاصلة في معدالت مساهمة الشرآات العاملة في مجال التصدير في الصين خالل      وضح ُت      ع
ينية    2007–2001 ارة الص ن وزارة التج ادرة ع ة  ،الص ادرات هيمن رآات ص ةالش ى  األجنبي الي عل ادرات إجم الص

وق   ة خالل    50الصينية بنسبة مساهمة متزايدة تف ة     السبعة  سنوات البالمائ ة للدول ا الشرآات المملوآ ي أخذت   ، تليه و الت
ر   -الشرآات الخاصة  أداء وهو ما انعكس على،  نسب مساهمتها في التراجع داً   حيث  -احتلت الترتيب األخي  شهدت تزاي

    . في الصادرات الصينية مساهمتهافي نسبة ملحوظًا 
  
  منشأ و أسواق الصادرات الصينية  .4

وذجّي    اعتمادا : منشأ الصادرات الصينية .1.4 ى نم أن مصدر معظم الصادرات الصينية      نجد ، Die Mould & 9عل
 ، شنغهاي  Jiangsu، جيانغسو  Zhejiangتشيجيانغ ،Guangdong قوانغدونغ : هيرئيسية ات يتمثل في عشر مقاطع

Shanghaiاندونغ انجينShandong ، ش ان Tianjin، تي اونينغFujian ، فوجي ين Liaoning، لي و  Beijing ، بيج
   .Anhui وانهوي

  
ةو     ن  مقاطع ل م ت آ والي  Guangdong ،Jiangsu ،Shanghai ،Zhejiang ،Shandong  مثل ى الت عل

  .2007–2001 األولى المصدرة في الصين خالل عامّي ةالمقاطعات الخمس
  

د شهدت التجارة الصينية     :  أسواق الصادرات الصينية  .2.4 اراً لق دين الماضيين،        ازده يما في العق ا، والس في تبادالته
زة    2003يار دوالر سنة مل 383إلى  1984مليار دوالر سنة  25الصادرات الصينية من  ارتفعتحيث  ل قف ا مث ، وهو م

، )Die & Mould( النموذجينعلى ذات  وباالعتماد، 10العالمية الصادراتفي حصتها من % 5.8إلى % 1.5من نسبة 
ة        : نجد أن أسواق التصدير الرئيسية للصين تتمثل في ة، وفي درجة ثاني ات المتحدة األمريكي ان والوالي هونغ آونغ، الياب

أتي أسواق آ نت ام:  ل م ل والفيتن ا، البرازي بانيا، فرنس ايوان، إس د، ت ا، الهن م 11ألماني ى أن معظ ا إل ارة هن ، وتجدر اإلش
ت  ارة ترانزي ارة عن تج غ هي عب غ آون و هون ذه الصادرات   ،الصادرات الصينية نح ة له ة النهائي إن الوجه الي ف وبالت

  . ستتفرق فيما بعد
  

ا لترتيب الشرآاء ال         ل تجاريين العشرة  ومن خالل تتبعن آل من   أن، نجد  2007–2000للصين خالل عامي    األوائ
ى     واليابان  ادالن الترتيب األول و الثالث عل والي االتحاد األوروبي يتب ، 2007–2005و 2002–2000خالل عامي    الت

راوح ال    األمريكيةفي حين حافظت الواليات المتحدة  ع و   على ترتيبها آثاني اآبر شريك تجاري للصين، و ت ترتيب الراب
الترتيب السادس و السابع فبين آوريا و تايوان، ليأتي في الترتيب الثامن و  أماهونغ آونغ، والخامس بين آل من اآلسيان 

  .التاسع آل من استراليا و روسيا، أما الترتيب العاشر فتراوح بين آندا و الهند
  

ذه الدراسة لمجموعة م      :  الخالصة ة ه ي ميزت أداء الصادرات الصينية خالل       يمكن اإلشارة في نهاي ن الخصائص الت
  -: خالل األزمة المالية العالميةتي ساهمت بشكل جلي في بلورت أداءها ، وال2007-2001 عامّي

 
ت،    :  حجم الصادرات وحصتها السوقية. أ شهد إجمالي الصادرات الصينية وتيرة نمو متسارعة ومتزايدة مع مرور الوق

ادي في السوق               ويسهم الطلب العالمي ا الري ى مرآزه اظ الصادرات الصينية عل تج الصيني، في حف ى المن امي عل المتن
  .الدولية
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اد ُيظهر معدل :  الصيني االقتصاددور الصادرات في . ب ك نتيجة        االعتم ًا تصاعديًا، وذل ى الصادرات منح ام عل  الهتم

ع و    ى تنوي دور        الحكومة الصينية بقطاع الصادرات، وعملها المتواصل عل ل ال ا يمث ا التصديرية، وهو م تطوير منتجاته
  .للصين االقتصاديالمحوري للصادرات في النمو 

  
ادرات. ج ية الص مام:  تنافس ة       انض ينية لترقي ة الص د للحكوم ز جدي ة محف ان بمثاب ة، آ ارة العالمي ة التج ين لمنظم الص

وى          صادراتها، وجعلها السلعة األولى في السوق األوروبية والعالمية، وهو  ع المحت ر في رف ذي ساهم ولحد آبي األمر ال
ة          و  التكنولوجي للسلع الصينية اج إستراتيجية الحكوم ل بالضبط نت ا ُيمث توسع نطاق أسواق الصادرات الصينية، وهو م

الصينية القاضية بتنويع صادراتها وتوسيع أسواقها، بغرض زيادة تنافسية الصادرات الصينية في السوق الدولية، وتنويع 
    .المخاطر من خالل تنويع األسواق
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